Per una denominació d’origen
Com ja és tradició, el primer cap de setmana d’octubre tenim una
cita a la població selvatana de Brunyola: s’hi celebra la Fira de
l’Avellana de la Selva. Una fira que s’ha anat consolidant al llarg
dels anys i que ha esdevingut un punt de trobada no només per als
professionals del sector vinguts d’arreu de Catalunya, sinó també
per al públic general.
Enguany la Fira arriba a la seva 22a edició, totalment consolidada
i amb la incorporació de diverses activitats que complementaran les
que ja estan totalment assentades com són els tradicionals concursos
del diumenge a la tarda, que congreguen centenars de persones
que no es volen perdre el concurs de collir avellanes, el d’esclovellar-les avellanes o fins i tot el de sacs a l’esquena. A l’igual que en
les darreres edicions, a aquestes activitats s’hi afegiran xerrades,
exposicions, sortides, degustacions, i, també amb activitats per als
més menuts de la casa.
El compromís que va adquirir el Consell Comarcal de la Selva des
de la seva primera edició amb el municipi de Brunyola perquè pogués tirar endavant una fira d’aquestes característiques s’ha mantingut
amb total fermesa durant tots aquests anys. Encara més, des de l’ens
que presideixo, any rere any s’han anat adquirit nous compromisos
que han permès assumir nous reptes, com ara la posada en marxa
del procés de creació de la marca de l’“Avellana de Brunyola”, un
dels productes diferenciadors de la nostra comarca i que té tot el
suport del Consell Comarcal de la Selva. També s’han incorporat
altres activitats, com la Cursa de Muntanya Avellana Límit, una cursa
solidària que compta amb la col·laboració del Consell Esportiu.
Us encoratjo a seguir treballant com fins ara per tal que l’ “Avellana de la Selva” assoleixi el protagonisme que li pertoca dins el
sector i esdevingui una denominació d’origen dins el sector català.
Que tingueu una molt bona Fira!
Sr. Salvador Balliu i Torroella
President del Consell Comarcal de la Selva

Col·laboradors de l’Avellana Jove 2016:
Restaurant Can Segarra, Brunyola
972 84 06 88

Fustes Vila SL,
Sant Martí S. 972 42 32 55

Restaurant el Castell, Brunyola,
972 42 13 50

Trias Galetes-Biscuits SA,
Santa Coloma F. 972 84 12 13

Alberg Can Font, Brunyola,
972 42 09 50

Galetes S.Trias SA,
Santa Coloma F. 972 84 15 50

CASEL, Brunyola, 972 84 13 60

Autos Toni, Brunyola 972 42 32 65

Turisme rural Can Gavatx, Brunyola
972 42 33 05

Frit Ravich SL,
Maçanet de la Selva, 972 85 80 08

Estació de Servei de Brunyola, Brunyola ,
972 42 23 63

Casademonet SA,
Bonmatí, 972 42 05 00

Constructora Columba, SL. Santa Coloma
972 84 10 67

Francesc Puigdevall Dalmau Manteniment
agrícola i industrial, Aiguaviva 972 23 46 64

Agrobotiga el Forn, Vilobí d’Onyar,
972 47 46 83

Restaurant Can Valls,
Sant Martí S. 972 42 09 13

Recuperació de Palets casas SA,
Brunyola 972 42 20 34

Carniseria Valls,
Sant Martí S. 972 42 10 04

Germans Cañet Xirgu, SL,
Cassà de la Selva, 972 46 04 64

Restaurant Can Gabatxó,
Brunyola 972 17 81 44

Acadèmia d’Anglès Speak up,
Santa Coloma F. 972 84 00 97

Panrico, Fornells 972 47 63 04

INSEL, Vilobí d’Onyar 972 42 20 08

Rustic Gironés 1940 SL,
Sant Dalmai 633 24 30 43
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Fileres d’avellaners fan camí cap a Brunyola; en vénen de lluny, des dels
peus de Santa Brígida fins a les terres volcàniques de la Crosa. Des de
primera hora ja fan via pels camins de Serrallonga, els corriols de Santa
Bàrbara i els camps d’Estanyol i Sant Martí, per arribar a temps a lluir
els seus fruits a la plaça.
Els colors de la tardor en els camps anuncien que l’esforç i el treball
constant dels pagesos ha anat pel bon camí. Les avellanes estan plenes
i a punt, i suaument cauen una a una, amb un toc agradable i constant,
per acabar reposant sobre un llit d’herbes, sota un munt de fullaraca o
damunt d’un terròs. Tranquil·lament es mantenen a l’espera que el pagès
les desperti de la migdiada amb una bufarada i les posi al sac.
L’estrella de les avellanes de la nostra terra és la varietat negreta. El microclima de la zona, extraordinàriament bo per a aquest cultiu, fa d’aquesta
avellana una avellana única, d’un elevat contingut energètic, amb una baixa
concentració d’aigua i una elevada proporció de lípids que, juntament amb
el contingut de fitosterols, vitamina E i d’altres substàncies antioxidants, li confereixen la categoria d’aliment cardiosaludable, amb un gust extraordinari!
Hi ha millor acompanyament en qualsevol moment del dia que el
d’unes avellanes de Brunyola? Nosaltres creiem que no. Per aquest motiu volem compartir amb vosaltres la nostra negreta, que us espera a la
plaça perquè l’assaboriu tant crua com torrada i perquè us n’emporteu
per assaborir a casa i menjar-ne unes quantes cada dia.
Sovint, molt sovint ens deixem emportar per paisatges i sabors exòtics
que cerquem en terres llunyanes, i fem quilòmetres i quilòmetres per
arribar-hi. Sabors i paisatges que podem trobar molt a prop de casa, a
la Fira de l’Avellana a Brunyola, durant aquest dies.
Volem lluir l’excepcionalitat d’aquest producte en uns dies farcits d’un
munt d’activitats per a petits i grans durant la Fira.
El municipi de Brunyola i Sant Martí Sapresa, juntament amb el Consell Comarcal de la Selva, ha treballat com mai perquè la fira sigui una
mostra d’allò que som i tenim, i que volem compartir amb tots vosaltres.
Benvinguts a la Fira, i gaudiu-ne.
Francesc Johé i Carreras
Alcalde de Brunyola i Sant Martí Sapresa

Programa d’activitats 2016
> Dissabte 1 d’octubre
II Cursa de Muntanya Avellana Límit; cursa solidària
Organitza: Consell Esportiu de la Selva i Club Esportiu Avellana Límit
De 8 a 9 h Lliurament de dorsals
09.00 h Sortida de la cursa de 22 km
09.15 h Sortida de la cursa de 10 km
11.30 h Entrega de premis
12.00 h Inauguració oficial de la Fira amb les autoritats assistens.
Pregó de fira: Serrallonga pels camins i els masos
de Brunyola, conferència i curtmetratge a càrrec de
Ricard Dilmé i parlament de les autoritats assistents
Inauguració de les exposicions:
- Cinquanta-cinc llegües de passos oblidats. Els camins
històrics de la plana selvatana (la Selva i el Gironès)

- Fotografíes de Les orquídies de la Selva
- Flabiolaires d’Arbúcies
13.00 h Vermut amb avellanes i degustació de productes km 0 amb avellanes, cortesia de:
- Restaurant Can Valls, Sant Martí Sapresa
- Restaurant Can Gabatxó, Brunyola
- Restaurant El Castell, Brunyola
- Restaurant Can Segarra, Brunyola
- Mas Parés, Innoducky SL, Sant Martí Sapresa
- Agropecuària Mas Bes SL, Salitja
- Embotits Boada Porcel, Vilobí D’onyar
- Pastisseria Serra Tornés, Riudarenes
16.30 h Tallers
- Demostració d’art floral amb flors seques, gentilesa
de la veïna Dolors Rabasseda Rafart
- Realització de sabons naturals amb feltre de llana
a càrrec de Les Remeieres
17.00 h Animació infantil amb la Minúscula: Històries de tardor
17.00 h Presentació del Llibre “Cinquanta-Cinc llegües
de passos oblidats” per l’ historiador Ricard Teixidor.
20.30 h I Vetllada popular. Organitza: Associació de
Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa:
Botifarrada popular (cal reservar tiquet al 972 42 32
14 o Ajuntament)
21.30 h Ball popular amb el duet Parfills

> Diumenge 2 d’octubre

> Dissabte 8 d’octubre

09.30 h Sortida guiada per la zona de Brunyola i Sant
Martí Sapresa, comentada per l’historiador Ricard Teixidor. Tornada a les 13 h
De 10 a 11.45 h A la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrades tècniques sobre l’avellana:
- La cuina de l’avellana, amb Josep Sucarrats
- Xerrada sobre el procés de creació de la marca col·
lectiva de l’avellana
12.00 h Missa a l’església parroquial amb l’acompanyament de la cobla La Principal de l’Escala.
13.00 h A la plaça del Castell, dues sardanes a càrrec
de la cobla La Principal de l’Escala
16.00 h A la plaça del Castell, tres sardanes a càrrec
de la cobla La Principal de l’Escala
17.00 h Concursos a la plaça del Castell:
- II concurs de collir avellanes a mà
- XVI concurs internacional d’esclovellar avellanes
- IX cursa amb sacs a l’esquena V memorial Pere
Parera
18.30 h Cantada d’havaneres amb el grup Terra Endins
19.00 h Rom cremat
21.00 h Cloenda de la Fira

00 h Concert X edició Avellana Jove. Organitza: Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa.
Amb els grups: Buhos, La Loca Histeria i MRP DSJ SET

Durant els dies de la Fira:

• S’organitzaran visites guiades al Castell de

Brunyola. Horaris i inscripcions al punt d’informació.
• Hi haurà degustació i venda d’avellanes als
espais reservats per als productors de la comarca i parades de productes artesans.
• Es disposarà d’espai específic d’ atraccions
per a la mainada (al costat de la plaça de
Brunyola).
• Es trobarà zona d’aparcament senyalitzada.
Es demana que es respecti la senyalització
per facilitar la circulació. El trànsit quedarà
restringit en un tram de la carretera de Brunyola a Sant Dalmai.

